
ЗВІТ  

з виховної роботи кафедри біотехнології та хімії ПДАА за 2019-2020 

навчальний рік 

  

1. Організаційно-медотична робота  

 

1.1. Згідно розкладу проводились виховні години для здобувачів вищої освіти 

груп 201А_бд_2019[1](стн) ( 1 група куратор – проф. Сахно Т.В., 2 група 

куратор – проф. Короткова І.В.), 201А_бд_2017 (3 група куратор – проф. 

Крикунова В.Ю., 4 група куратор – доц. Ромашко Т.П.) Протягом 

навчального року.  

 

1.2. Проведено  збори студентів кожної групи з питань ознайомлення студентів 

з правами та обов’язками ц навчально-виховному процесі 

Відп. - куратори групи. вересень 2019р. 

 

1.3. Згідно плану відбувалось відвідування гуртожитків викладачами кафедри  

та здійснювались постійний контроль за дотриманням студентами  правил 

внутрішнього розпорядку академії.   

 Відп. - куратори груп. Протягом навчального року.  

  

1.4.  Проводився систематичний контроль за поточною успішністю студентів та 

на виховних годинах  обговорювались результати поточного контролю 

успішності студентів та екзаменаційних сесій.  

 Відп. - куратори груп. Протягом навчального року.  

 

1.5. Здійснювалась систематична індивідуальна робота зі здобувачами, які 

неуспішні у навчанні або порушують правила внутрішнього розпорядку 

академії.  

Відп. - куратори груп.  Протягом навчального року.  

 

  

2. Національне, інтелектуальне, громадсько-правове, морально-

естетичне виховання 

 

2.1. Здобувачі вищої освіти груп 201А_бд_2019[1](стн) взяли участь у     

проведенні міського  свята «Полтава вишивана».   

 Відп.  – куратори: 1 групи, проф. Сахно Т.В., 2 групи – проф. Короткова І.В. 

вересень 2019р.  



2.2. Зі здобувачами спеціальності 201 Агрономія проведео тематичну виховну 

годину «Державні символи України» 

        Відп. – проф. Крикунова В.Ю.  вересень 2019 р.   

 

2.3. Здобувачів І, ІІІ курсів спеціальності 201 Агрономія залучено до заходів, 

присвячених відзначенню Дня захисника України. 

        Відп. – куратори груп. жовтень 2019 р.  

 

2.4. Участь здобувачів у проведені факультетських заходів присвячених тижню 

факультету агротехнологій та екології в ПДАА.  

 

2.5. Здобувачі спеціальності 201 Агрономія  прийняли активну участь у концерті 

з нагоди Дня працівника сільського господарства і Дня студента.   

        Відп.  -  куратори групи. листопад 2019 р. 

 

2.6. Зі здобувачами 201А_бд_2019[1](стн)  проведено бесіду щодо профілактики 

захворювання на ВІЛ/СНІД.  

         Відп. – проф. Короткова І.В. грудень 2019 р.  

 

2.7. Зі здобувачами вищої освіти 201А_бд_2017 проведено тематичну виховну 

годину до Міжнародного дня рідної мови 

       Відп. – куратори груп. лютий 2020 р. 

 

2.8. Проведено круглий стіл з групами 201А_бд_2019[1](стн),  201А_бд_2017 з 

питань дотримання академічної доброчесності в ПДАА. 

        Відп. – куратори груп.  

 

2.9. В усіх групах проведено виховні години з нагоди відзначення Всесвітнього 

дня здоров’я. 

        Відп. – куратори груп. квітень 2020 р. 

 

2.10. Проведено тематичні виховні години з нагоди Дня перемоги на нацизмом у 

Другій світовій війні 

        Відп. – куратори груп. травень 2020 р. 

 

2.11. Здобувачі вищої освіти взяли участь в акціях «Кидай палити! Дай друзям     

відчути весну!» 

         Відп. – студентський актив групи. весна 2020 р. 

 



  

3. Робота зі студентським активом та індивідуальна робота зі студентською 

молоддю 

 

3.1  Співпраця зі студентським активом. протягом навчального року 

 

3.2. Проведення виховних лекцій-бесід зі студентами. 

       Відп. – куратори груп. протягом навчального року 

 

3.3 Залучення здобувачів до наукової роботи, участь в роботі конференцій. 

 

  

  

Відповідальна  за виховну роботу,   

професор                                                                                          В.Ю. Крикунова 

  

  

  

Звіт затверджено на засіданні кафедри « 22 »  червня 2020 р.,  

протокол  № 35.  

  

Завідувач кафедри біотехнології  

та хімії  доцент                                                                           Т.П. Ромашко  

  


